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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat kom-
munstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö-, bygg, och hälsoskyddsnämnden, social-
nämnden, gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning, gemensam nämnd för drift av 
personalsystem, valnämnden samt mål- och dernokratiberedningen i syfte att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen. 

Se respektive nämnds avsnitt för iakttagelser bedömning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-

ningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisions-
sed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bl.a. i kommunallagen 6 kap. 

Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-

döma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-

system och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

Gjort en egen riskanalys 
Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redo-

visning 

Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed, samt risker som framkommit i reviso-
rernas risk- och väsentlighetsanalys 2018. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att över-

siktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Den 

grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

> Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt? 

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 

med kraven i kommunens styrmodell. 
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Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga närnnder. I tid avgränsas granskningen 

huvudsakligen till verksamhetsår 2018. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i 

redovisningssystem. Detta granskar revisorerna istället som en del av redovisningsrevisionen. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser (tex via 
nämndernas protokoll och tillhörande underlag såsom mål- och budgetdokument, ekonomi-
och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut). Därutöver har nämnddialoger genom-
förts. Därefter har granskningen kompletterats med nämndernas utfall för verksamhet och eko-
nomi. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

Kommunallagen 

God revisionssed 2018 
Komrnunfullmäktiges mål och uppdrag 

Komrnunspecifik styrmodell 
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

Reglemente för intern kontroll 
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3. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i "Reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning" under år 2017. Styrmodellen ger en yttre ram för styrningen som gäller 
för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaur kommunkoncern. Inom denna ram fastställer re-
spektive styrelse och nämnder egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser. 

Det praktiska målarbetet enligt styrmodellen kan delas in i 3 nivåer: 

Nivå 1: Kommunfullmäktige antar övergripande mål som gäller hela kommunkoncer-
nen. De övergripande målen gäller mandatperioden med ett års förskjutning. Varje mål 
har ett fokusområde som kan ändras av fullmäktige under perioden. 

Nivå 2: Varje övergripande mål ska brytas ned till 3-6 mål av styrelse och nämnder för 
den egna verksamheten. Styrelsens och nämndernas mål ska följas upp av fullmäktige. 

Nivå 3: Styrelsens och nämndernas mål ska i sin tur brytas ned till verksamhetsnära 
aktiviteter som ansvarig nämnd eller styrelse följer upp. Hur aktiviteterna ska tas fram 
bestäms inom ansvarig nämnd eller styrelse i samarbete med den egna förvaltningen. 
Varje aktivitet ska ha en fastställd indikator som mäter och kan ge svar om aktiviteten 
utförts och till vilken grad respektive mål uppnåtts. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges övergripande mål, 
fastställd budgetram och lagstiftning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det 
ekonomin som utgör gränsen för verksamheten. Styrelse och nämnder ska rapportera sin 
uppföljning av ekonomi och mål i en delårsrapport för perioden januari — augusti och års-
redovisningen. Nämnderna ska vidare göra en månadsvis budgetuppföljning med en jäm-
förelse mellan budget och utfall samt motsvarande period föregående år. Större avvikelser 
ska kommenteras. Kommunstyrelsen ska sedan vid deras sammanträden redovisa kom-
munens samlade budgetuppföljning. 

För att säkerställa att styrelse och nämnder arbetar efter fullmäktiges mål och inriktningar 
på ett ändamålsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt "Reglemente för intern kontroll". 
Vidare ska reglementet säkerställa en tillförlitlig rapportering av verksamhet och ekonomi. 

Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att det ska finnas 
en god intern kontroll. De ska säkerställa att det finns en organisation för intern kontroll i 
kommunen. Nämnderna har däremot det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhet. Det är nämndernas ansvar att en organisation upprättas och att 
regler samt anvisningar antas för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen och nämnden 
ska för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. 
En skriftlig risk — och väsentlighetsanalys ska ligga tillgrund för internkontrollplanen. 
Internkontrollplanen bör enligt reglementet minst innehålla: 

• Genomförd riskbedömning 
• Valda kontrollmål 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljning och rapportering 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 
• När rapportering ska ske 

Resultatet från internkontrollplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunre-
visorerna i samband med delårsrapporten respektive årsredovisningen. Kommunstyrelsen 
upprättar efter årets slut en sammanfattande rapport av nämndernas uppföljning av intern 
kontroll. 
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4. Granskningsresultat Kommunstyrelsen 

4.1. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

4.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

Den 7 juni 2017 har kommunstyrelsen antagit mål och resursplan för 2018 — 2020. I mål och 
resursplanen för 2018-2020 har styrelsen fastställt totalt 9 mål utifrån kommunfullmäktiges 
mål och inriktningar. De har även fastställt bedömningsintervaller för att bedöma graden av 
måluppfyllelse. Samtliga mål är uppföljningsbara och mätbara utifrån beslutade bedömnings-
intervall. De beslutade målen är följande: 

KF-mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 

Styrelsens mål: 
1. Växeln: Minst 90 % svarsfrekvens i växeln. 
2. Stadsnät: Kundnöjdhet lägst 4 på 5-gr. Skala. 
3. Medborgarundersökning: Rikets snitt. 

KF-mål: Långsiktig hållbar utveckling. 

Styrelsens mål: 
1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. 

Till AK och näringsliv. 
2. Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs ranking. 

KF-mål: God ekonomisk hushållning. 

Styrelsens mål: 
1. Skapa minst två interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv 

ekonomisk effekt. 
2. Besparing upphandling minst 1 — 20%. 
3. Minska inköp utanför avtal med minst 90 %. 

KF-mål: Attraktiv arbetsgivare. 

Styrelsens mål: 
1. Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska genomsnittligt 

totalindex vara högre än riket. 

Enligt kommunchef når den politiska styrningen ut i verksamheterna. De flesta av de övergri-
pande målen bryts ner till verksamhetsspecifika mål som styr arbetet. Men det är inte samtliga 
övergripande mål som bryts ned, t.ex. det övergripande målet "attraktiv arbetsgivare" berör 
alla verksamheter men det är inte samtliga som brutit ned det till verksamhetsspecifika mål. Vi 
har däremot inte tagit del av någon dokumentation över de verksamhetsspecifika målen. 

Kommunstyrelsen har den 5 juni 2018 antagit en preliminär mål- och resursplan för 2019 — 
2021. Styrelsen har antagit totalt 8 mål utifrån fullmäktiges övergripande mål och inriktningar. 
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Vidare har styrelsen specificerat bedömningsintervaller för att bedöma graden av måluppfyl-
lelse. 

Styrning av ekonomin 

Den 6 februari 2018 antog styrelsen internbudget för 2018. Den totala budgeterade nettokost-
naden för kommunstyrelsen och fullmäktiges verksamheter uppgår till 75 286 tkr, vilket är inom 
tilldelad gemensam ram. 

1 oktober 2018 blev kommunstyrelsen ålagd ett sparbeting om 6 400 tkr för år 2019. Styrelsen 
har därefter fått ta del av arbetsutskottets förslag till besparingsåtgärder i olika avdelningar 
samt risk och konsekvensanalys utifrån besparingsåtgärderna. Kommunstyrelsen beslutade i 
november 2018 att anta arbetsutskottets besparingsåtgärder med tillägget att 3 verksamheter 
skulle bibehållas. Den totala budgeterade nettokostnaden i internbudgeten uppgår till 72 040 
tkr och avser både kommunstyrelsen och fullmäktige. Internbudgeten förhåller sig inom styrel-
sens och fullmäktiges totala ram. 

4.1.2. Bedömning 

Kommunstyrelsen har brutit ned fullmäktiges övergripande mål till mål för den egna verksam-
heten. Målen har beslutade indikatorer och bedömningsintervall, vilket gör dem till stor del 
mätbara och uppföljningsbara. Enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning ska varje 
övergripande mål brytas ned till 3 — 6 mål för den egna styrelsen. Kommunstyrelsen har endast 
brutit ned 2 av fullmäktiges övergripande mål till 3 egna mål medan de andra 2 övergripande 
rnålen brutits ned till 1 respektive 2 mål. Styrelsen har därmed inte brutit ned de övergripande 
målen i den omfattning som krävs enligt reglementet. 
Sedan ska styrelsens mål i sin tur brytas ned i verksamhetsnära aktiviteter. Enligt uppgifter 
från kommunchefen bryts flera av målen ner i verksamhetsnära aktiviteter men inte alla. 

Vidare har styrelsen har antagit internbudget för respektive år. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till övervägande del har säkerställt att verksamheten bedrivs 
i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer. 

4.2. Nämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi 

4.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Kommunstyrelsen har den 9 oktober 2018 behandlat delårsrapporten för perioden jan — aug 
2018. 1 delårsrapporten redovisas måluppfyllnad med hjälp av bedömningsintervall. Det är 
dock endast 4 av de 9 beslutade nämndmålen som redovisas. Av de 4 målen som redovisas 
kan inte 3 av målen mätas eftersom statistik inte fanns tillgänglig vid tillfället. Vi noterar vidare 
att det inte är exakt samma mål som följs upp i delårsredovisning som de beslutade i mål och 
resursplan 2018-2020. Till exempel är det beslutade målet för långsiktig hållbar utveckling 
följande, " Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs ranking". 1 delårsrapporten är målet 
istället "Förbättra näringsklimatet så att Arvidsjaurs kommun år 2019 i Svenskt Näringslivsran-
king har en placering bättre än 100". 
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Det enda målet vars måluppfyllelse prognostiseras i delårsrapporten har markerats gult, vilket 
indikerar att målet prognostiseras att endast delvis bli uppfyllt. Vi noterar att även detta mål 
har ändrats jämfört med mål- och resursplanen, även bedömningsintervallet har ändrats. I mål 
och resursplan var målet formulerat enligt följande, "Skapa minst två interna eller externa sam-
arbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt" med ett bedömningsintervall utifrån antal 
träffar. I delårsrapporten har målet ändrats till "Skapa minst fyra interna eller externa samar-
betsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt" med ett bedömningsintervall utifrån med eko-
nomiskt utfall. 

I årsredovisningen följs samtliga 4 nämndmål upp med hjälp av färgskala och kommentarer 
om uppfyllelsen. Vi noterar att målen är formulerade som i delårsrapporten och skiljer sig där-
med från de beslutade mål. Vi kan utläsa att 3 av målen är markerade gula, vilket innebär att 
de delvis blivit uppfyllda. Det 4:e målet är markerat rött och därmed inte uppfyllt. Målet som 
inte blivit uppfyllt är målet en bättre placering än 100 i svenskt näringslivs ranking. Arvidsjaur 
blev rankade 280, vilket är en försämring mot föregående år med en placering. I förvaltnings-
berättelsen går det att utläsa att kommunens roll i det fortsatta arbetet med näringslivsfrågor 
är ett fortsatt fokusområde, det har bland annat påbörjats ett treårigt projekt som heter "Arena 
Arvidsjaur". Det tyder på att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att uppnå målet. 

Uppföljning av ekonomi 

Kommunstyrelsen har gjort utförliga uppföljningar av ekonomin vid delårsrapporten och årsre-
dovisningen. Vidare har de gjort månadsvisa ekonomiska uppföljningar för det ekonomiska 
utfallet t.o.m. mars, april och september. 
De månadsvisa ekonomiska uppföljningarna innehåller periodens utfall, föregående års utfall 
för motsvarande period, helårsprognos och avvikelse mot budget för respektive verksamhet. 
Det prognostiserade utfallet har varierat kraftigt under året och försvårar den ekonomiska styr-
ningen. Prognosen enligt delårsrapporten visade ett prognostiserat överskott år 2018 för kom-
munstyrelsen på 1 198 tkr. 

Det faktiska utfallet i årsredovisningen för kommunstyrelsen blev ett överskott mot budget med 
2 838 tkr. 

4.Z2. Bedömning 

Enligt styrmodellen ska målen följas upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Styrelsen 
har inte följt upp alla målen samt det är inte de beslutade målen som följs upp. I vissa fall har 
även bedömningsintervallen ändrats. 

Innehållet i den ekonomiska uppföljningen uppfyller kraven enligt reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning. Prognoserna i den ekonomiska uppföljningen varierar däremot kraftigt 
mellan uppföljningarna. Enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning ska styrelsen be-
gära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet som den finner nödvändig för att ha kon-
troll över utvecklingen. 

Vidare har inte styrelsen gjort uppföljningar i den omfattning som krävs enligt reglementet. 
Månatliga budgetuppföljningar ska göras varje månad. Styrelsen har endast gjort 3 stycken 
månatliga rapporter. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att styrelsen inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering. 
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4.3. Nämndens arbete med intern kontroll 

4.3.1. lakttagelser 

Kommunstyrelsen beslutade om en reviderad internkontrollplan 2018 den 6 februari 2018, den 
ersätter tidigare beslutad (7 november 2017) interkontrollplan 2018. lnternkontrollplanen inne-
håller 3 mål/styrdokument med tillhörande riskområde, kontrollmoment, metod för uppföljning, 
frekvens, kontrollansvarig och tidsplan för återrapportering. 

Under året har styrelsen fått återrapportering av genomförda kontroller för samtliga 3 mål/styr-
dokument i samband med delårsrapporten. För målet om skattelagstiftning vars kontrollmo-
ment är att kontrollera kommunens samtliga körjournaler, har endast ett fåtal återrapporte-
ringar kommit in till styrelsen. I uppföljningen står det att det är svårt för verksamheterna att 
veta vad som ska följas upp. Enligt reglemente för intern kontroll har styrelsen i ansvar att 
besluta hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll innebär, vid dokumentgransk-
ning kan vi inte se att det har gjorts. 

Kontrollen om kommunens verksamheter handlar hos avtalspart resulterade i att kommunen 
till stor del handlar litteratur av avtalsleverantör. Däremot visar resultatet av internkontrollplan 
att andelen fakturor av avtalsleverantör vid inköp av läromedel/pedagogiskt material endast 
ligger på 52 %. Vid nämnddialog i november upplyser kommunstyrelsen om att inköp utan 
avtal generellt har blivit bättre men inom skolan har det blivit sämre. De informerar om att de 
tagit beslut att man inte får köpa något och sedan lämna in kvitto. De lyfter även vikten av att 
alla står fast vid beslutet och slutar ersätta kvittoutlägg. 

Vid granskningstillfället har inte kommunstyrelsen hunnit behandla uppföljningen av internkon-
trollplanen som ska göras i samband med årsredovisningen. Vi kan däremot se att de följde 
upp internkontrollplanen 2017 i slutet av mars 2018, vilket indikerar att uppföljning kommer att 
ske för internkontrollplan 2018. 

4.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att styrelsen i stor utsträckning har säkerställt en tillräcklig intern kontroll, förutsatt 
att det genomförs en uppföljning i mars. Internkontrollplanen innehåller i stort sett det som 
reglemente för intern kontroll kräver, det som saknas enligt minimikraven är till vem uppfölj-
ningen ska rapporteras. Det saknas även den skriftliga risk- och väsentlighetsanalysen som 
ska ligga till grund för internkontrollplanen. Det gör det svårt att bedöma hur styrelsen har 
prioriterat kontroller utifrån riskernas sannolikhet och konsekvens 

Vidare så framgår i kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan att verksamheten har 
svårt att förstå vad som ska kontrolleras med körjournalerna, detta bör därför förtydligas. Sty-
relsen har i ansvar att besluta om hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll inne-
bär, detta bör göras för att förtydliga internkontrollen i den egna verksamheten. 
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4.4. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av kommunstyrelsen har det inte framkommit några väsentliga 
brister, bortsett från brister i uppföljningen av målen. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

Ja, till övervägande del. Nämnden har fastställda 
mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. Däre-
mot bryts inte alla nämndmål ner till verksamhets-
nära aktiviteter på samtliga verksamheter. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Ja, syftet med vissa aktiviteter i internkontrollpla-
nen är dock otydligt ute i verksamheterna samt det 
saknas en skriftlig risk och väsentlighetsanalys. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Nej, samtliga mål följs inte upp samt mål och be-
dömningsintervall är inte de som beslutats i mål-
och resursplan 2018 — 2020. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Säkerställa att verksamheterna vet vad som ska kontrolleras och vilka risker som är 
förknippade med kontrollmoment i internkontrollplanen. 

Säkerställa att samtliga verksamheter bryter ned nämndmålen till egna mål och följer 
upp dem till nämnden. 

Följ upp rätt nämndmål och säkerställ att de är mätbara utifrån bedömningsintervallet. 
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5. Granskningsresultat Barn- och utbildningsnämnden 

5.1. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

5.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

1 maj 2017 har nämnden fastställt en mål- och resursplan för 2018-2020 som innehåller 4 
fastställda mål för 2018 utifrån fullmäktiges beslutade inriktningar. Målen för 2018 är följande: 

KF-mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 

Nämndens mål: Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens verksam-
heter upplever att de har en bra dialog med verksamheterna. 

KF-mål: Långsiktig hållbar utveckling. 

Nämndens mål: Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lo-
kala näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap. 

KF-mål: God ekonomisk hushållning. 

Nämndens mål: Samverkan, effektivitet och koncerntänkande. Öka prognossä-
kerheten och därigenom möjliggöra ev. omfördelning av resurser. 

KF-mål: Attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens mål: Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-
modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn. Och utbild-
ningsnämndens verksamheter. 

Samtliga mål har beslutade aktiviteter och bedömningsintervall för att mäta graden av målupp-
fyllelse. Vid nämnddialog framkom att nämnden i viss utsträckning upplever målen som luddiga 
och icke uppföljningsbara. 

Enligt skolchefen når den politiska styrningen ut i verksamheterna. Förvaltningens dokumen-
terade enhetsmål bekräftar att samtliga enheter i förvaltningen har brutit ned nämndmålen till 
enhetsmål och aktiviteter i linje med kommunens styrmodell. Det är däremot inte varje aktivitet 
som har en mätbar indikator som kan mäta graden av måluppfyllelse. Vidare så uppger skol-
chefen att målen till viss del är svåra att följa upp till följd av målens kvalitet. Enligt skolchefen 
har det nu skett en förändring och framtida mål kommer vara mer ändamålsenliga och uppfölj-
ningsbara. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 15 maj 2018 fastställt mål och resursplan för 2019 — 
2021. 1 planen har nämnden fastställt 5 mål för 2019. 
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Styrning av ekonomin 

Den 5 mars 2018 har nämnden antagit internbudget utifrån beslutad budgetram för år 2018 på 
152 066 tkr. I internbudgeten fördelas tillgängliga medel ut på respektive enhet efter personal, 
verksamhet och internhyror. 

I januari 2019 har Barn och utbildningsnämnden har fastställt internbudget för år. Internbud-
geten förhåller sig inom beslutad ram på 151 546 tkr. 

5.1.2. Bedömning 

Nämnden har beslutat om ett nämndmål utifrån respektive av fullmäktiges övergripande mål. 
Enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning ska nämnden utifrån varje övergripande 
mål besluta om 3-6 mål för den egna nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har därmed 
inte antagit nämndmål i den omfattning som krävs enligt reglementet. Varken nämnden eller 
förvaltningen upplever målen som fullt mätbara och uppföljningsbara. Nämndmålen har däre-
mot brutits ned till verksamhetsaktiviteter, dock har inte alla mål en mätbar indikator. 

Vidare har nämnden antagit internbudget för respektive år utifrån tilldelad rambudget. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i en-
lighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. 

5.2. Nämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi 

5.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Den 4 oktober 2018 har barn och utbildningsnämnden behandlat delårsrapport för nämndens 
verksamhet under perioden januari — augusti 2018. I delårsrapporten följer nämnden upp hän-
delser av betydelse, intern kontroll och måluppfyllelse. I rapporteringen av måluppfyllelse går 
dock inget av målen att mäta vid tillfället. Från sammanträdesprotokollen framgår att skolornas 
kvalitet följs upp löpande i det systematiska kvalitetsarbetet där olika frågeställningar behand-
las. 

I årsredovisningen får nämnden likt delårsrapporten uppföljning av händelser av betydelse, 
intern kontroll och måluppfyllelse för hela året. I årsredovisningen är det fortfarande 2 av målen 
som inte går att mäta, för dessa mål beskrivs istället arbetet utifrån vad som gjorts för att uppnå 
målet. Måluppfyllelsen har däremot inte gått att bedöma. Av de resterande 2 målen är 1 mål 
markerat gult och 1 grönt. Det målet som har uppnåtts är målet inom området "Attraktiv arbets-
g ivare". 

Enligt uppgifter från skolchefen har målen varit svåra att utvärdera och nämnden har inte följt 
upp målen i tillräcklig omfattning. Skolchefen uppger att förändringar har skett och att uppfölj-
ningen i framtiden kommer att förbättras. 
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Uppföljning av ekonomi 

Den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporten innehåller periodens ekonomiska utfall, 
helårsprognos och avvikelse mot budget. Uppföljningen görs på nämndsnivå samt för respek-
tive verksamhet. Prognosen i delårsrapporten visar på ett underskott mot budget med 5 477 
tkr, om man bortser från engångsutbetalning på 2 613 tkr i samband med omorganisation i 
skolledningen blir underskottet 2 864 tkr. 

Vidare har ekonomin följts upp i månadsvisa rapporter med utfall och prognoser i april, juni 
och december. Vid nämnddialog framkommer att det är svårt att prognostisera skolans intäkter 
samt nya rektorer har försvårat prognosarbetet, även om de anser att rektorerna har arbetat 
bra med besparingsåtgärderna. 

Det ekonomiska utfallet i årsredovisningen blev ett underskott mot budget med 2 852 tkr, om 
man bortser från engångsutbetalningen för omorganisation som i årsredovisningen är 2 800 
tkr blir utfallet ett underskott på 52 tkr. Det är därmed engångsutbetalning som utgör i princip 
hela budgetöverskridandet. 

5.2.2. Bedömning 

Med svårigheten att mäta målen har uppföljningen av målarbetet blivit bristfällig. Vidare så ska 
ekonomin enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning följas upp i månatliga rapporter, 
det har inte skett i den omfattning som krävs enligt reglemente. 

Vi bedömer utifrån ovanstående att nämnden i dagsläget inte har säkerställt en tillräcklig upp-
följning och rapportering, Men nämnden är medveten om bristerna och arbetar mot att utveckla 
mätbara mål och även att öka säkerheten i prognoser. 

5.3. Nämndens arbete med intern kontroll 

5.3.1. lakttagelser 

Nämnden har den 15 maj 2018 antagit en interkontrollplan för år 2018. lnternkontrollplanen 
innehåller styrdokument, rutiner, uttryckt risk utifrån sannolikhet och konsekvens, kontrollan-
svarig, kontrollmetod samt vem kontrollen ska rapporteras till och hur det ska redovisas. 

Uppföljning av interkontrollplanen redovisas i delårsrapporten. Däremot redovisas inte alla av 
de 16 kontrollmoment som ingår i interkontrollplanen. Enligt nämnddialog är det endast de som 
enligt planen ska återrapporteras i samband med delårsrapport. De övriga punkterna är enligt 
nämndialog otydliga till vem de ska rapporteras. 

I årsredovisningen görs endast en uppföljning av samma 3 kontroller som följdes upp i delårs-
rapporten. Vi ser däremot utifrån kommentarerna i uppföljningen att kontrollerna används till 
att analysera förbättringsområden för verksamheten. 

5.3.2. Bedömning 

Vår bedömning är att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Detta då upp-
följning av beslutade kontrollmoment inte genomförts. Även i detta avseende noterar vi att 
nämnden är medvetna om detta utvecklingsområde. 
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5.4. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden har det inte framkommit 
några väsentliga brister, bortsett från brister i den interna kontrollen. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be- 
stämt? 

Ja, delvis. Nämnden har fastställda mål men de 
behöver omarbetas för att vara mätbara och vara 
i linje med reglementet. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Nej, den interna kontrollen är bristfällig. Det finns 
en upprättad internkontrollplan men den följs inte. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Delvis, nämnden har inte gjort månatlig budget-
uppföljning för varje månad och till följd av att må-
len inte är mätbara blir verksamhetens uppföljning 
bristfällig. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

Upprätta mätbara nämndmål utifrån fullmäktiges övergripande mål. 

Tydliggöra arbetet med intern kontroll och säkerställa att samtliga i verksamheten för-
står syftet med internkontrollplanen. 

Förbättra arbetet med prognoser. 
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6. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

6.1. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

6.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

Nämnden antog mål och resursplan för 2018 — 2020 den 30 januari 2018. Planen innehåller 4 
nämndmål utifrån fullmäktiges inriktningar. Varje mål har ett bedömningsintervall för att mäta 
graden av måluppfyllelse, vilket även gör målen uppföljningsbara. Vid nämnddialog utrycker 
nämnden att de är nöjda med målen som är följande: 

KF-mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 

!). Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service 
med bra bemötande. Vi genomför därför återkommande kundundersökningar 
inom bygg-, livsmedel- och miljöområdet. 

KF-mål: Långsiktig hållbar utveckling. 

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv 
myndighetshandläggning. Vi ska därför årligen undersöka våra handläggnings-
tider för bygglov och miljöprövningar av verksamheter. När det är nödvändigt 
vid handläggning av ärenden som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi 
besluta extra nämndsammanträden för att snabba på processen. 

KF-mål: God ekonomisk hushållning. 

Nämndens mål: Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska vara kost-
nadseffektiva. 

KF-mål: Attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där 
personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmil-
jöundersökningar. 

Enligt samhällsbyggnadschefen når den politiska styrningen ut i verksamheten. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har antagit egna verksamhetsmål på enhetsnivå, vilket bekräftas i Samhälls-
byggnadsförvaltningens egna måldokument. 1 förvaltningens måldokument specificeras mål, 
hur målet ska uppnås, samt när uppföljning ska göras. Förvaltningens mål är på övergripande 
nivå förenliga med nämndens mål. 

Den 30 januari 2019 har nämnden antagit mål- och resursplan för 2019 — 2021, innehållande 
nämndens mål. Nämnden har beslutat om 5 nämndmål utifrån fullmäktiges inriktningar. Varje 
mål har ett bedömningsintervall för att bedöma graden av måluppfyllelse. 

16 



EY 
Building a better 
working world 

Styrning av ekonomin 

Den 30 januari 2018 har nämnden antagit internbudget för år 2018 utifrån tilldelad ram på 
2 455 tkr. I internbudgeten har nämnden fördelat ut den totala ramen på de olika verksamhet-
erna. 

Den 30 januari 2019 har nämnden antagit internbudget för år 2019 utifrån tilldelad ram på 
2 484 tkr. 

6.1.2. Bedömning 

Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden har antagit mål utifrån respektive av fullmäktiges över-
gripande mål. De har däremot inte beslutat om 3-6 mål utifrån respektive övergripande mål, 
vilket nämnderna ska göra enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. Styrningen 
når ut i verksamheten då förvaltningen har egna mål för respektive enhet. Enhetsmålen saknar 
dock indikatorer för måluppfyllnad som de ska ha enligt reglementet. 

Vi bedömer att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden till övervägande del har säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer. 

6.2. Nämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi 

6.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Nämnden har fått uppföljning om nämndmålen den 17 september 2018 i delårsrapporten för 
jan — aug 2018. Alla nämndmål förutom ett följs upp med hjälp av bedömningsintervallen. Det 
mål som inte kan följas upp i delårsrapporten beror på att enkäten som ska bedöma målupp-
fyllelsen skickas ut först i oktober eller november. Samtliga mål som gick att följa upp är mar-
kerade gröna vilket indikerar att de prognostiseras att uppnås. 
Utöver prognos om måluppfyllelse får nämnden uppföljning i form av en förvaltningsberättelse 
för verksamheterna och rapportering av viktiga händelser under perioden. 

I årsredovisningen får nämnden uppföljning av målens utfall för året. Måluppfyllelsen är oför-
ändrad i förhållande till delårsrapporten med 3 av 4 mål uppfyllda. Det sista målet som handlar 
om att vara en attraktiv arbetsplats går fortfarande inte att mäta eftersom samhällsbyggnads-
förvaltningens egna arbetsmiljöundersökning senarelades till februari 2019. I årsredovisningen 
följs även verksamheten upp genom förvaltningsberättelsen. 

Förvaltningens enhetsmål följs upp på tekniska ledningsgruppens träffar, en grupp bestående 
av enhetscheferna. Någon specifik redovisning av förvaltningens egna verksamhetsmål görs 
inte till nämnden. Däremot rapporteras viktiga händelser som berör verksamhetens arbete i 
förvaltningschefens rapport till nämnden. 

Vid nämndsdialog uttrycker nämnden att de upplever att de får tillräckligt med information från 
verksamheten. 
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Uppföljning av ekonomi 

Nämnden följer upp ekonomin i delårsrapporten, årsredovisningen samt löpande i förvaltnings-
chefens rapporter. I delårsrapporten får nämnden en redovisning av det ekonomiska utfallet 
för perioden, prognostiserad avvikelse mot budget. Det prognostiserade helårsutfallet enligt 
delårsrapporten är ett överskott på 371 tkr. 
Innehållet i förvaltningschefens rapport varierar men avser främst hur stor del av budget som 
förbrukats under perioden. Förvaltningschefens rapport har behandlats i nämnden vid varje 
sammanträde förutom i oktober. 

Nämndens ekonomiska utfall för året blev enligt årsredovisningen ett överskott på 950 tkr. 
Överskottet förklaras av högre intäkter från fler bygglovsansökningar samt tjänsteköp från 
andra kommuner. Personalkostnaderna har även varit lägre under året. 

6.2.2. Bedömning 

Nämndens egna mål följs upp enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. Dock ska 
även de verksamhetsnära aktiviteterna följas upp av nämnden enligt reglementet. Enhetsmå- 
len följs endast upp på verksamhetsnivå och har ingen dokumenterad uppföljning till nämnden. 

Ekonomin ska enligt reglementet utöver delårsrapport och årsredovisning följas upp i månat-
liga rapporter som innehåller jämförelse mellan budget och utfall samt motsvarande period 
föregående år. De ska vidare innehålla kommentarer av större avvikelser mellan budget och 
redovisat utfall. Förvaltningschefens rapport behandlas på nästan samtliga sammanträden 
men innehåller dock ingen jämförelse mot föregående års utfall för motsvarande period. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden till övervägande del har säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering. 

6.3. Nämndens arbete med intern kontroll 

6.3.1. lakttagelser 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har den 7 mars 2018 antagit en internkontrollplan för 
år 2018. Internkontrollplanen innehåller kontrollområde, kontrollåtgärd, riskbild, riskpoäng, an-
svarig, när redovisning ska ske, metod samt vem det ska rapporteras till. Riskpoängen har 
beräknats utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet. Vi noterar att det inte har gjorts någon se-
parat riskbedömning utan att riskpoängen har beräknats för de valda kontrollområdena. Samt-
liga kontroller ska redovisas i samband med delårsrapporten samt årsredovisningen. 

Nämnden har fått uppföljning av internkontrollplan enligt tidsplan. Samtliga kontrollmoment var 
genomförda och utvärderade i samband med delårsrapporten. 

Vid granskningstillfället har inte miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden hunnit behandla upp-
följningen av internkontrollplanen som ska göras i samband med årsredovisningen. Vi kan 
däremot se att de följde upp internkontrollplanen 2017 i slutet av mars 2018, vilket indikerar 
att uppföljning kommer att ske av internkontrollplan 2018. 

18 



EY 
Buildinq a hetter 
workinq world 

6.3.2. Bedömning 

Nämnden genomför ingen separat riskbedömning för att prioritera bland riskerna. Risken be-
räknas istället direkt utifrån valda kontrollområden. Enligt reglemente för intern kontroll ska 
riskbedömningen säkerställa att undersökningar och uppföljningar sätts in där sårbarheten är 
som störst. Nämnden bör därför göra en separat riskbedömning som utgör en bruttolista av 
risker, för att sedan prioritera vilka risker som ska kontrolleras och ingå i internkontrollplanen. 
Vidare så ska internkontrollplanen antas inför varje verksamhetsår och inte när verksamhets-
året redan inletts. 

Vi bedömer att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern kon 7  
troll i linje med reglemente för intern kontroll, förutsatt att nämnden gör en uppföljning av in-
ternkontrollplanen i mars. Vi noterar dock att det finns utrymme för förbättring inom området. 

6.4. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har det inte fram-
kommit några väsentliga brister. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be- 
stämt? 

Ja, till övervägande del. Utifrån reglemente om 
verksamhets/ekonomistyrning ska dock varje 
övergripande mål brytas ned till 3-6 nämndmål. 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnärnnden har endast 
ett nämndmål per övergripande mål. Det saknas 
även indikatorer för det verksamhetsnära aktivite-
tema (enhetsmålen). 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Ja, 	nämnden har säkerställt en tillräcklig 	intern 
kontroll. Men det finns utrymme för förbättring. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Ja, till övervägande del. Det sker ingen uppföljning 
av de verksarnhetsnära aktiviteterna på nämnds-
nivå. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att: 

Säkerställa att de verksamhetsnära aktiviteterna har indikatorer som mäter måluppfyl-
lelsen. 

Ta fram riktlinjer för hur nämnden ska följa upp de verksamhetsnära aktiviteterna. 

Genomför månatliga budgetuppföljningar. 
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7. Socialnämnden 

7.1. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

7.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

Nämnden antog mål och resursplan för 2018 — 2020 den 4 december 2017. Planen innehåller 
4 nämndmål. Varje mål har jämförelsevärden och bedömningsintervall för att mäta måluppfyl-
lelsen. Vid nämnddialog framkom att nämnden upplever målen som mätbara och möjliga att 
uppnå. Socialnämndens mål för 2018 är följande: 

KF-mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 

Nämndens mål: Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg. 

KF-mål: Långsiktig hållbar utveckling. 

Nämndens mål: Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar 
och livssituationer. 

KF-mål: God ekonomisk hushållning. 

Nämndens mål: Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske enligt ge-
mensamma riktlinjer med Region Norrbotten. 

KF-mål: Attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens mål: Friska medarbetare. 

Vi noterar att två av målen handlar om att erbjuda lagstadgad service och ett om att följa reg-
ionens riktlinjer. 

Enligt socialchefen i Arvidsjaur når den politiska styrningen ut i verksamheten. Socialchefen 
uttrycker att de politiska målen är väl kända ute i verksamheten och resulterar i verksamhets-
aktiviteter och processer. Dock saknas dokumentation för aktiviteterna som sker ute i verk-
samheterna. Vi kan däremot se att verksamheterna rapporterar om måluppfyllelse i sina för-
valtningsberättelser, vilket tyder på att verksamheterna har antagit aktiviteter utifrån nämndens 
mål. Vidare uppger socialchefen att de politiska målen är lågt ställda och innebär endast att 
verksamheten följer gällande lagstiftning. 

Socialnämnden har antagit mål- och resursplan för 2019-2021 den 19 oktober 2018. Planen 
innehåller samma 4 nämndmål som mål- och resursplan 2018-2020. Till varje mål finns be-
slutade jämförelsevärden och bedömningsintervall för att mäta måluppfylielsen. 
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Styrning av ekonomin 

1 december 2017 har nämnden i samband med godkännandet av mål och resursplan även 
antagit internbudget för 2018. 1 internbudgeten har nämndens fastställda ram på 181 777 tkr 
fördelats ut på de olika verksamheterna. 

Socialnämnden har i januari 2019 beslutat om internbudget för år 2019. Beslutad internbudget 
2019 fördelar ut den fastställda ramen på 182 472 tkr till de olika verksamheterna. 

7.1.2. Bedömning 

Nämnden har beslutat om ett nämndmål för respektive av fullmäktiges övergripande mål. En-
ligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning ska nämnden utifrån varje övergripande mål 
besluta om 3-6 mål för den egna nämnden. Vidare så beskriver reglementet att de politiska 
målen beskriver vad som ska uppnås och när. Utöver målen sä förutsätts nämnden att följa 
lagar och regler som påverkar verksamheten. De mål som socialnämnden har satt om att följa 
lagkraven tillför därmed ingen ytterligare styrning för att uppnå fullmäktiges övergripande mål. 
Utifrån verksamheternas förvaltningsberättelser kan vi se att verksamheterna utför aktiviteter, 
vilket tyder på att nämndmålen bryts ned i verksamhetsnära aktiviteter. 

Vi bedömer att nämnden endast delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. 

7.2. Nämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi 

7.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Socialnämnden har fått uppföljning av verksamheten i nämndens delårsrapport per sista au-
gusti 2018. Verksamheten följs upp genom en förvaltningsberättelse för respektive verksamhet 
samt en målrapportering, Från målrapporteringen framgår att 3 av 4 mål prognostiseras att bli 
uppfyllda varav det sista målet "Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg" ska redovisas i 
november. 

1 respektive verksamhets förvaltningsberättelse får nämnden återrapportering om arbetet med 
verksamhetsaktiviteter och mål. Vidare så rapporteras viktiga händelser under perioden samt 
framtida utmaningar. 

1 årsredovisningens målrapportering är 3 av 4 mål markerade gröna och därmed uppfyllda. Det 
sista målet är markerat gult och bedöms därmed endast som delvis uppfyllt. Målet som inte är 
uppfyllt är "Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer". 
Nämndens förklaring till att målet inte uppnåtts är att det skett en stor inströmning av barnä-
renden som medfört att insatser i vissa ärenden inte satts in tillräckligt snabbt. 

Vidare så beskrivs händelser av betydelse, framtida utmaningar och personalsituationen för 
verksamheten i förvaltningsberättelsen. 
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Uppföljning av ekonomi 

Nämnden följer upp ekonomin i delårsrapporten som behandlades i nämnden i oktober 2018. 
I delårsrapporten redovisades periodens utfall och helårsprognos på övergripande respektive 
verksamhetsnivå. Enligt prognosen blir utfallet år 2018 ett underskott på 4 202 tkr. Det pro-
gnostiserade underskottet förklaras av ökade personalkostnader samt ett minskat försörjnings-
stöd från försäkringskassan med 3 mnkr. 

Nämnden har även följt upp ekonomin i en ekonomisk uppföljning för perioden januari — okto-
ber 2018. Där jämförs årsbudget mot utfall för perioden och helårsprognos. Prognosen visar 
ett överskott med 2,8 mnkr, men socialchefen informerar på sammanträdet att överskottet 
kommer minska med 1 mnkr. Vid nämnddialog utryckte även nämnden att prognoser upplevs 
som godtyckliga. 

Årets ekonomiska utfall blev enligt årsredovisningen ett överskott på 3,6 mnkr. Personalkost-
naderna överstiger budget med 3,3 mnkr men verksamheten gör ett överskott på 8,2 mnkr till 
följd av minskade kostnader. 

7.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Nämn-
dens mål följs till stor del upp enligt kommunens styrmodell. Men i stort sett alla månatliga 
ekonomiuppföljningarna som ska göras enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 
saknas. Det saknas även mycket nyckeltal. Prognosen i delårsrapporten visade på ett under-
skott med 3 mkr men till oktober vände prognosen till ett överskott på 2,8 mkr och årets utfall 
blev ett överskott på 3,6 mnkr. Det tyder på att verksamheten inte följts upp i den omfattning 
som krävs eller att prognosmetoden kan förbättras. 

7.3. Nämndens arbete med intern kontroll 

7.3.1. lakttagelser 

Socialnämnden har den 5 mars 2018 fastställt en internkontrollplan för 2018. Internkontrollpla-
nen innehåller styrdokument, rutin, risk, riskvärde utifrån sannolikhet och konsekvens, kontrol-
lansvarig, metod, vem som det ska rapporteras till och när. Dock saknas tidpunkt för återrap-
portering för tre av totalt 11 rutiner. Vidare så genomförs ingen separat riskbedömning, risk-
värdet beräknas direkt i internkontrollplanen. 

I delårsrapporten följs 4 av rutinerna upp, vilket är enligt tidsplanen i internkontrollplanen. 

Vid granskningstillfället har inte socialnämnden hunnit behandla uppföljningen av internkon-
trollplanen som ska göras i samband med årsredovisningen. Vi kan däremot se att de följde 
upp internkontrollplanen 2017 i slutet av mars 2018, vilket indikerar att uppföljning kommer att 
ske för internkontrollplan 2018. 

Bedömning 

Nämnden genomför ingen separat riskbedömning för att prioritera bland riskerna. Risken be-
räknas istället direkt utifrån valda kontrollområden. Enligt reglemente för intern kontroll ska 
riskbedömningen säkerställa att undersökningar och uppföljningar sätts in där sårbarheten är 
som störst. Nämnden bör därFör göra en separat riskbedömning som utgör en bruttolista av 
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risker, för att sedan prioritera vilka risker som ska kontrolleras och ingå i internkontrollplanen. 
Vidare så har inte samtliga kontroller en fastställd tidpunkt för återrapportering. Utöver det så 
följer den upprättade internkontrollplanen till stor del direktiven i reglementet för intern kontroll. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att socialnämnden till stor del har säkerställt en tillräcklig in-
tern kontroll, förutsatt att nämnden genomför en slutlig uppföljning av samtliga kontrollrnoment 
i internkontrollplanen. 

7.4. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av socialnämnden har det inte framkommit några väsentliga 
brister, bortsett från brister i uppföljning och rapportering. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be-
stämt? 

Delvis, nämnden har antagit mål samt internbud-
get men antal mål och kvalitet kan förbättras. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Ja i stort. Förutsatt att samtliga kontrollaktiviteter i 
internkontrollplan följs upp i den slutliga uppfölj-
ningen. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Nej, delårsrapporten saknar till stor del nyckeltal, 
vilket försvårar prognosarbetet och uppföljning 
samt rapportering blir bristfällig. Vidare görs inte 
de ekonomiska månatliga uppföljningarna. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att: 

Att säkerställa att nämnden får de nyckeltal som de behöver i prognosarbetet. 

Följa upp ekonomin i månatliga budgetuppföljningar enligt reglemente om verksam-
het/ekonomistyrning. 

Formulera mål som ska styra verksamheten mot fullmäktiges övergripande mål. 
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8. Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning. 

8.1. Nämndens uppdrag enligt reglementet 

Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2013-06-01 tillsammans med Arjeplog, Boden, Gälli-
vare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och 
Övertorneå kommuner i den gemensamma nämnden benämnd Gemensam nämnd för ut-
veckling av e-förvaltning. Luleå kommun är värdkommun. 

Nämnden har enligt reglementet ansvar gentemot de samverkande parterna för sådana sär-
skilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället vilka lämnats till nämnden av 
två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut. 
Det huvudsakliga uppdraget ska syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strate-
gin för e-samhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. Med e-förvalt-
ning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 
kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och 
utvecklade processer. 

Nämnden ska till fullmäktige i Luleå kommun rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens 
styrs av kommunstyrelsen eller fullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden 
ska vidare som underlag till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna 
verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de anvisningar som 
kommunstyrelsen utfärdar. Samtliga rapporter ska tillställas de samverkande parterna vid 
samma tillfälle. 

Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande parterna. Frågan 
om ansvarsfrihet för nämnden prövas av fullmäktige hos var och en av de samverkande par-
terna. 

8.2. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

8.2.1. lakttagelser 

Styrning av verksamhet 

Vi har översiktligt via nämndens protokoll och reglemente, granskat nämndens arbete under 
året. Granskningen visar att nämnden har haft 4 protokollförda träffar under året. Utifrån när-
varolistor kan vi utläsa att en representant från Arvidsjaur har vart närvarande vid varje sam-
manträde. 

I februari 2018 har nämnden beslutat att anta verksamhetsplan för 2018. Planen syftar till att 
upprätta en röd tråd för nämndens arbete och anger de övergripande målen för verksamheten. 
Målen är följande: 

Strategiska mål: 
Enklare vardag för privatpersoner och företag. 
Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
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•  Effektmål: 
>  Att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv oav-

sett kommun inom e-nämnden. 
Att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltningen, digitalisering för samt-
liga kommuner. 
Att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan. 
Att säkra kompetensförsörjningen inom så väl digitaliseringsområdet som olika 
verksamhetsområden genom att skapa förutsättningar för mellankommunal 
samverkan. 
Minskade kostnader för utveckling och drift som ska ske gemensamt, genom 
gemensamma alternativ. 
Att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen. 

Vidare så beskrivs arbetsformer, verksamhetsplanering, projekt, finansiering samt verksam-
heten i övrigt i verksamhetsplanen. 

Övriga ärenden för nämnden under året: 
Nämnden har beslutat om ett dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde för 
att leva upp till kraven enligt GDPR. 

Nämnden har beslutat om att en gemensam upphandling av digitala lås genomförs 
genom nämnden. 

Nämnden har tagit del av information från e-samordnare om ett nytt gemensamt alter-
nativ via Norrbottens e-nämnd, e-arkiv. 

Nämnden har beslutat om sammanträdestider 2019. 

Styrning av ekonomin 

Den verksamhetsplan som nämnden antog i februari 2018 innehåller även budget och riktlinjer 
för ekonomi. För år 2018 är den beslutade budgeten för basfinansiering (grundbelopp) på 
981 400 kr. Denna budget avser basfinansiering och delas upp lika på samtliga kommuner. 

Nämnden har vidare fattat beslut om budget för så kallat e-kontorbelopp på 863 400 kr. Denna 
budget avser att täcka personalkostnader för gemensamma resurser som, e-samordnaren och 
verksamhetsutvecklare e-tjänster och tjänstemän. Denna budget fördelas enligt specifik mo-
dell i samverkansavtalet. 

I verksamhetsplanen 2018 framgår att varje projekt finansieras av de kommuner som väljer att 
dela i projektet och de specifika projektkostnaderna fördelas med invånarantal som fördel-
ningsnyckel. 

8.2.2. Bedömning 

En representant från Arvidsjaur kommun har varit närvarande vid samtliga sammanträden. 
Vidare har nämnden fastställt en verksamhetsplan innehållande mål och riktlinjer för verk-
samheten. I verksamhetsplanen specificeras även budget och finansieringsriktlinjer för pro-
jekten. 
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Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning av verk-
samhet och ekonomi. 

8.3. Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

8.3.1. lakttagelser 

Uppfoljning av verksamhet 

I maj, september samt november 2018 har nämnden fått lägesrapport om aktuella och på-
gående projekt. E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande pågående projekt. 

I november 2018 har nämnden också fått lägesrapport om följande pågående projekt. 
Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten. 
Gemensam IT-plattform Norrbotten. 
Gemensam e-tjänsteplattform Norrbotten. 

Nämnden har i samtliga ovanstående ärenden föreslagit att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

Uppföljning av ekonomi 

Enligt nämndens regiemente §4 ska nämnden rapportera till fullmäktige i Luleå hur verksam-
heten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Samtliga rapporter 
ska tillställas de samverkande parterna vid samma tillfälle. 
Vi kan däremot inte se nämnden har behandlat någon delårsrapport eller årsredovisning. Vi 
har däremot fått ta del av en verksamhetssummering för 2018 där det framgår att årets resultat 
blev ett underskott på 1 600 kr. Det framgår inte i sammanträdesprotokollen att protokoll och 
rapporter tillställs Arvidsjaur kommun eller någon annan av de samverkande kommunerna. 

8.3.2. Bedömning 

Nämnden har fått uppföljning av verksamheten genom de lägesrapporter som presenterades 
i november av e-samordnaren. Vi kan däremot inte se att nämnden har behandlat någon 
uppföljning av ekonomi, delårsrapport eller årsredovisning. Vi kan inte heller se att protokoll 
och rapporter har tillställts de samverkande kommunerna. 

Vi bedömer därmed att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning av verksamhet 
och ekonomi. 

8.4. Nämndens arbete med intern kontroll 

8.4.1. lakttagelser 

I vår dokumentgranskning kan vi inte se att nämnden har antagit någon internkontrollplan el-
ler annan struktur för att säkerställa att verksamheten arbetar mot målen, tar hänsyn till ris-
ker, samt följer styrdokument. Vi ser däremot att nämnden har beslutat om ett dataskydds-
ombud för nämndens verksamhetsområde för att leva upp till kraven enligt GDPR. 
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84.2. Bedömning 

Enligt värdkommunens (Luleå) riktlinjer för intern kontroll ansvarar varje nämnd för att rutiner 
tas fram och beslutas för riskbedömning och kontroll. Nämnden ska besluta om en internkon-
trollplan senast december året för verksamhetsåret. Nämnden ska minst en gång per år rap-
portera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. I vår protokollgranskning framkom 
att nämnden inte har antagit någon interkontrollplan eller rutiner för riskbedömning. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning inte 
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

8.5. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning har vi 
hittat brister i den interna kontrollen samt uppföljning och rapportering av verksamhet och eko-
nomi. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be-
stämt? 

Ja, nämnden har fastställt en verksamhetsplan in-
nehållande mål och budget för året. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Nej, nämnden har inte antagit några rutiner för 
riskbedömning eller internkontrollplan. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Nej, nämnden får uppföljning av pågående projekt. 
Däremot kan vi inte se att nämnden har behandlat 
någon delårsrapport eller årsredovisning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Gemensam nämnd för utveckling av e-förvalt-
ning att: 

Att upprätta en internkontrollplan enligt värdkommunens riktlinjer. 

Följ upp verksamhet och ekonomi i delårsrapporter och årsredovisning på nämndnivå. 

Beslut om mått för att göra niålen uppföljningsbara och mätbara. 
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9. Gemensam nämnd för drift av personalsystem 

9.1. Nämndens uppdrag enligt reglementet 

Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2009-11-01, tillsammans med Malå, Norsjö och Skel-
lefteå kommuner i den gemensamma nämnden benämnd Gemensam nämnd för drift av per-
sonalsystem. Skellefteå är värdkommun. 

Den gemensamma nämnden har ansvar för drift av personalsystem i de samverkande kom-
munerna. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet 
med reglementet och samverkansavtalet, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för 
samarbetet. 

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna, i enlighet 
med de intervaller som värdkommunen beslutar, rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är. 

Nämnden skall samråda med berörda nämnder i de samverkande kommunerna samt med 
myndigheter och med enskilda organisationer 

9.2. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

9.2.1. lakttagelser 

Styrning av verksamhet 

Vi har översiktligt via protokoll och reglemente, granskat nämndens arbete under året. Gransk-
ningen visar att nämnden har haft 2 protokollförda träffar under året. Utifrån närvarolistor kan 
vi utläsa att en representant från Arvidsjaur har varit närvarande vid varje sammanträde. 

Vid sammanträdet i mars 2018 har nämnden uppmärksammat att samverkansavtalet mellan 
kommunerna går ut i slutet av året. Nämnden beslutade därför att uppdra de samverkande 
kommunernas personalchefer att se över nuvarande avtal och presentera ett förslag på avtal 
för kommande mandatperiod på sammanträdet i oktober. På sammanträdet i oktober har ett 
förslag på samverkansavtal presenterats, varav beslutar att respektive kommuns kommunfull-
mäktige föreslås godkänna det nya avtalet. 

I utvecklingsrapport för 2019-2023 som dock inte behandlats på något sammanträde ännu så 
framgår att nämnden bedriver målarbete i paritet mot Skellefteå kommuns övergripande mål. 
I rapporten står det att nämnden ska ta fram egna mål inom de områden som är mest relevanta 
för nämnden. 

Vi kan inte se att nämnden har haft några nämndmål utifrån Skellefteå kommuns övergripande 
mål under 2018. 

Styrning av ekonomin 

I september 2017 har nämnden antagit internbudget för år 2018 på en total kostnad om 
853 408 kr, varav Arvidsjaur står för 41 892 kr. Ersättningen som respektive kommun lämnar 
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baseras på kostnadsnivåer som vid tidpunkten finns för it-systemdrifttjänsten Personec, 
systemförvaltningskostnad och bankfil. 

1 oktober 2019 har nämnden beslutat om internbudget 2019 på totalt 882 514 kr, varav Arvid-
sjaur står för 41 663 kr. 

9.2.2. Bedömning 

Nämnden har behandlat och godkänt ett nytt samverkansavtal samt antagit internbudget för 
2018 respektive 2019. Utifrån dokumentgranskningen framgår dock att det inte har antagit 
några nämndmål utifrån Skellefteå kommuns fullmäktige övergripande mål, vilket de ska göra 
enligt reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. Enligt utvecklingsrapport 2019 — 
2023 framgår dock att de ska ta fram egna mål utifrån relevanta områden. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig styrning av 
verksamhet och ekonomi. 

9.3. Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

9.3.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Utifrån sammanträdesprotokollen framgår att varje sammanträde börja med uppföljning av fö-
regående sammanträdesprotokoll. Sedan får nämnden information om arbetet inom personal-
området i respektive rnedlemskommun. 

1 oktober har nämnden behandlat delårsrapport per sista augusti 2018. 1 delårsrapporten följs 
verksamheten upp genom rapporteringen av viktiga händelser under perioden. Där informeras 
om att en Skellefteå kommun har tillsatt en ny personalchef, nytt avtal för den gemensamma 
nämnden förbereds samt det pågår en effektivisering av administrativa rutiner. Fortsatt arbetar 
nämnden med den digitala agendan som innehåller vad som bör digitaliseras. 

1 årsrapporten följer nämnden upp verksamheten genom viktiga händelser under året. Det är 
samma händelser som rapporterades i nämndens delårsrapport. 

Vi kan inte se att alla beslut har tillställts de ingående samverkande kommunerna. Däremot 
kan vi från sammanträdesprotokollet i mars utläsa att beslut om ett nytt samverkansavtal har 
tillställts samtliga av de samverkande kommunernas personalchefer. 

Uppföljning av ekonomi 

1 mars 2018 har nämnden fått en månadsrapport för det ekonomiska utfallet t.o.m. februari 
2018. Arsprognosen visar på en budget i balans. 

1 oktober har nämnden behandlat delårsrapport per sista augusti 2018. Prognosen i delårsrap-
porten pekar mot en budget i balans. 
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Årsrapporten för år 2018 visar på ett överskott med 100 tkr. Överskottet består enligt tjänste-
skrivelse på outnyttjad resultatöverföring från år 2017. Nämnden äskar ingen resultatöverföring 
till 2019. 

9.3.2. Bedömning 

Utifrån att nämnden endast haft två sammanträden under året bedömer vi att nämnden har 
säkerställt en tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Nämnden följer upp verksamheten genom en informationspunkt i början av varje samman-
träde. Vidare nämnden fått uppföljning av ekonomin i form av en månatlig budgetuppföljning 
för februari samt delårsrapport t.o.m. augusti. Enligt värdkommunens reglemente för verksam-
hets- och ekonomistyrning ska ekonomin följas upp genom månadsvisa budgetuppföljningar. 
Då nämnden endast träffats två gånger under året och följt upp ekonomin vid båda samman-
träden bedömer vi att de fullföljt kraven i reglementet. 

Vi bedömer därmed att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning av verksamhet och 
ekonomi. 

9.4. Nämndens arbete med intern kontroll 

9.4.1. lakttagelser 

Gemensam nämnd för drift av personalsystem har vid sammanträdet i mars 2018 beslutat att 
fastställa en internkontrollplan för 2018. Planen utgår från en riskbedömning utifrån 7 risker 
som värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De 3 riskerna med störst risktärde har se-
dan valts ut och utgör kontroll aktiviteter i internkontrollplan. Internkontrollplan består av 3 kon-
troller med utsedd ansvarig, metod för kontroll och hur många gånger kontrollen ska göras. 
lnternkontrollplan innehåller dock inte specifika instruktioner för hur kontrollerna ska genomfö-
ras eller vid vilken tidpunkt. 

Vid granskningstillfället har inte nämnden ännu hunnit genomföra någon uppföljning av in-
ternkontrollplanen. Vi kan däremot se att nämnden i slutet av mars år 2018 gjorde en uppfölj-
ning av internkontrollplan 2017, det tyder på att nämnden kommer att genomföra en uppfölj-
ning av internkontrollplan 2018. 

9.4.2. Bedömning 

Nämnden har i stort fastställt en internkontrollplan enligt värdkommunens (Skellefteå) riktlin-
jer för intern kontroll. Dock saknas en beskrivning av hur kontrollen ska gå till. Samtliga kon-
troller ska enligt internkontrollplanen genomföras genom stickprov men det framgår inte på 
vilket sätt eller från vilka system stickprovet ska göras. Det framgår inte heller när i tiden det 
ska genomföras, vilket det ska göra enligt riktlinjer för internkontroll. 

Vi bedömer därmed att nämnden i stort har säkerställt en tillräcklig intern kontroll enligt värd-
kommunens riktlinjer. Detta förutsatt att nämnden genomför en uppföljning av internkontroll-
planen och vidtar åtgärder vid upptäckta brister. 
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9.5. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av gemensam nämnd för drift av personalsystem har det inte 
framkommit några väsentliga brister bortsett från att nämnden inte har antagit några mål enligt 
värdkommunens målstyrningsmodell. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be- 
stämt? 

Delvis, nämnden har beslutat om nytt samver-
kansavtal men saknar mål utifrån värdkommunens 
målstyrningsmodell. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Ja, i stort. Förutsatt att nämnden genomför en upp-
följning av interkontrollplan 2018. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Ja, nämnden har säkerställt en tillräcklig uppfölj-
ning av verksamhet och ekonomi i förhållande till 
nämndens få sammanträden. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi gemensam nämnd för drift av personalsystem 
att: 

Att anta verksamhetsmål utifrån värdkommunens målstyrningsmodell. 

Specificera hur och när kontroller enligt internkontrollplan ska genomföras. 

Säkerställ att samtliga beslut tillställs de samverkande kommunerna. 
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10.Valnämnden 

10.1. Valnämndens uppdrag 

Varje kommun är enligt 3 kap. 3§ i vallagen skyldig att ha en valnämnd. Valnämnden ansvarar 
för frågor om val och ska se till att det finns lokaler för röstmottagning. De ska genomföra val 
till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet. Nämnden ska även utföra de övriga 
folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. 

Valnämnden ansvarar över följande vid ett val: 
Tillgängliga vallokaler på valdagen och för förtidsröstning. 
Röstsedlar. 
Röstmottagare. 
Skicka rösterna till de som ska genomföra rösträkningen. 

10.2. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

10.2.1. lakttagelser 

Styrning av verksamhet 

Vi har översiktligt granskat valnämndens arbete under 2018 utifrån nämndens sammanträdes-
protokoll. I sammanträdesprotokollen framgår att nämnden under 2018 har haft 2 protokoll-
förda sammanträden. 

Vid sammanträde i maj 2018 framgår från protokoll att nämnden har beslutat om följande frå-
gor om riksdag, kommun och landstingsvalet (RKL) 2018. 

Personer till Valnämndens kansli som ska vara behöriga att utföra arbetet med logisti-
ken kring rösterna. 

• Lokaler för förtidsröstning. 
▪ Ersättning till anordnare av förtidsröstning. 
• Bemanning i röstnings- och vallokal. 
• Valnämndens beredskap på valdagen. 
• Ordning och placering av valsedlar. 
• Transport av röstsedlar till Länsstyrelsen Norrbotten. 
• Vidare så har välnämnden fastställt en delegationsordning. 

Vid sammanträde i augusti 2018 har nämnden beslutat om: 
• Upplägg och tider för den preliminära rösträkningen. 
• Vallokalernas iordningställande inför valdagsröstning. 

Åtgärder vid allvarliga hot, brand och andra extraordinär händelser. 

Styrning av ekonomin 

I vår dokumentgranskning framgår att nämnden inte har tagit något beslut om internbudget. 
Däremot har vi fått ta del av internbudget i form av en excel-fil. En budget om en nettokostnad 
på 250 tkr har fördelats ut på nämndens olika kostnadsposter. 
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10.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att valnämnden har fullföljt sitt ansvar enligt vallagen för att genomföra valet. Vi-
dare har nämnden upprättat en internbudget som dock inte har beslutats på något samman-
träde. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att valnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning av verk-
samhet och ekonomi. Dock bör nämnden ta beslut om internbudget. 

10.3. Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

10.3.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

1 vår protokollgranskning kan vi inte se att nämnden har gjort någon uppföljning av verksam-
heten. 

Uppföljning av ekonomi 

Vi kan inte se att nämnden vid sina sammanträden har gjort någon ekonomisk uppföljning. 
Däremot så framgår det i excel-filen med internbudget att 42 % av budgeten har förbrukats, 
det tyder på att det sker någon typ av uppföljning. 

10.3.2. Bedömning 

Valnämndens två sammanträden under 2018 har varit i maj respektive augusti. Eftersom valet 
genomfördes i september har det inte funnits något för nämnden att göra uppföljning på. Det 
är först efter valet det är aktuellt med en uppföljning men nämnden har inte haft något sam-
manträde därefter. 

Utifrån valnämndens typ av verksamhet och med tanke på att nämnden inte träffats efter valet 
bedömer vi att det inte varit aktuellt med någon uppföljning. 

10.4. Nämndens arbete med intern kontroll 

10.4.1. lakttagelser 

1 vår protokollgranskning kan vi inte se att nämnden har antagit någon internkontrollplan, vil-
ket krävs enligt reglemente för intern kontroll. 

10.4.2. Bedömning 

Enligt fullmäktiges reglemente för intern kontroll ska varje nämnd anta en internkontrollplan 
för året. Eftersom valnämnden inte har antagit någon internkontrollplan bedömer vi att de inte 
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kommunens styrmodell. 
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10.5. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av valnämnden har det inte framkommit några väsentliga bris-
ter bortsett från den intern kontrollen. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be-
stämt? 

Ja, nämnden har vidtagit nödvändiga åtgärder för 
att genomföra valet enligt vallagen. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Nej, nämnden har inte antagit någon internkon-
trollplan som krävs enligt reglemente för intern 
kontroll. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu-
nens styrmodell. 

Inte tillämplig till följd av att nämnden inte sam-
manträtt efter valet. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi valnämnden att: 

L-  Upprätta en internkontrollplan enligt reglementet. 

Göra uppföljningar av verksamhet och ekonomi. 
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11. Mål- och demokratiberedningen 

11.1. Beredningens uppdrag enligt arbetsordning 

Mål- och demokratiberedningens uppdrag regleras i beredningens arbetsordning, vilken revi-
derats av fullmäktige i februari 2017. 1 arbetsordningen regleras bl.a. att: 

Sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår. Beredningens sammanträden 
ska läggas så att lagens krav på uppföljning uppnås. 
Protokoll/mötesanteckningar ska föras över vilka frågor som behandlas av bered-
ningen. 
Beredningens förslag ska lämnas till styrelsen för yttrande före behandling i fullmäktige. 

Vidare ska beredningen: 
Upprätta fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i kommunalla-
gen. 
Vid behov föreslä förändringar av målen till kommunfullmäktige. 
Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen. 
Arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda. 
Arbeta för att medborgarnas åsikter och iMer ska tas till vara i den politiska processen. 
Ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande. 
Följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område. 
Ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka de aktiviteter inom kom-
munen som har en naturlig koppling till beredningens ansvarsområde. 

Av kommunallagen framgår att fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Ärenden som 
ska beslutas av fullmäktige ska alltid beredas av styrelsen, även om ärendet först beretts av 
en fullmäktigeberedning. 

11.2. Beredningens arbete under året 

11.2.1. lakttagelser 

Beredningen har haft två protokollförda sammanträden under året. Utifrån protokollen kan vi 
se att beredningen behandlat bl.a. följande ärenden 

Försäljning av kommunens fastighet i Moskosel. Mötet enades om att ärendet ska be-
redas i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Överförmyndarorganisation i Arvidsjaurs kommun nästa mandatperiod. Mötet är enig 
om att kommunens handläggning av överförmyndarärenden ska omfatta minst 25% av 
en heltid och för minskad sårbarhet utgöras av 2 personer. 

Information rörande samverkan med övriga kommuner. En skrivelse gällande en ge-
mensam bygg- och miljönämnd har kommit till kommunen. Beredningen beslutar att 
representant lyfter ärendet för beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Årets medborgare i Arvidsjaur. Mötet enades om att nuvarande riktlinjer ska överläm-
nas till KS för revidering och beredning inför beslut i fullmäktige. 
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Medborgarceremoni för nya medborgare i Sverige. Mötet enades om att överlämna till 
projekt Arena Arvidsjaur att genomföra denna ceremoni i samband med någon annan 
verksamhet i kommunen det inte var optimalt att genomföra den i samband med ett 
fullmäktigemöte. 

Regler för uthyrning av kommunens lokaler. Nuvarande reglemente från år 2014 inne-
håller en svårtolkad skrivelse, mötet enades därför om att regelverket tas till KS för 
beredning inför beslut i fullmäktige. 

Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel. Revidering/översyn. Mötet beslutade att 
föreslå kommunstyrelsen att bereda ärendet utifrån mötets förslag. 

FN:s barnkonvention implementeras i kommunens arbete. Mötet föreslår att kommu-
nen ska beakta SKL:s rekommendationer för införande av konventionen. MD föreslår 
att KS bereder ärendet enligt mötets förslag. 

Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen. Mötet enades om att Presidiet gör 
en redaktionell ändring gällande 5:e satsen där hänvisningen till gamla kommunallagen 
görs. 

Arvodesreglemente mandatperioden 2019 — 2022. Beredningens förslag lämnas till 
kommunstyrelsen för synpunkter (ej beredning) samt vidare till fullmäktige för beslut. 

Sammanträdestider för fullmäktige. Beredningen beslutade om att väcka ärende att 
fullmäktige ska återgå till att sammanträda kl. 13 istället för kl. 10. 

Annonsering av fullmäktiges sammanträden. Beredningen enades om att information 
rörande ärenden som ska behandlas ska finnas tillgänglig på kommunens digitala an-
slagstavla. 

Utöver dessa protokollförda sammanträden har beredningen enligt intervju med sekreterare 
träffats ytterligare 3 gånger i icke protokollförda arbetsmöten. Dessa uppgifter framgår ur när-
varolistor. 

11.3. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av Mål- och demokratiberedningen har det inte framkommit 
några väsentliga brister. 

Det är dock svårt att se kopplingen mellan beredningens uppdrag och vissa de behandlade 
ärenden, till exempel försäljningen av kommunens fastighet i Moskosel. För att tydliggöra be-
redningens arbete rekommenderar vi beredningen att: 

Med utgångspunkt i de i arbetsordningen angivna uppdragen årligen specifi- 
cera och konkretisera sitt arbete under kommande år. Förslaget fastställs av fullmäk-
tige. 
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Arvidsjaur den 8 mars 2019 

David Larsson 	 Linda Marklund 

Revisionskonsult, EY 	 Certifierad kommunal revisor, EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Kommunchef 

Skolchef 

Socialchef 

Samhällsbyggnadschef 

Sekreterare (Kansli) 

Dokument: 

Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

Mål- och resursplan 2018-2020 

Mål- och resursplan 2019-2021 

Reglemente för intern kontroll 

Delårsrapporter 

Årsrapporter 

Internkontrollplaner 

Sammanträdesprotokoll 
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